Bločky Post-it získaly certifikát od Ministerstva životního prostředí
Tisková zpráva, 2. prosince 2008
Praha, 2. prosince 2008 – Poznámkové bločky Post-it z recyklovaného papíru od společnosti
3M získaly certifikát české ekoznačky v kategorii Ekologicky šetrný výrobek od Ministerstva
životního prostředí. Slavnostní předávání certifikátů se konalo 12. listopadu v Betlémské kapli
v Praze, kde ministr Martin Bursík udělil rovněž již tradiční Ceny ministra životního prostředí
významným osobnostem z oblasti vědy, ochrany přírody a životního prostředí. Společnost 3M
se tak stala jednou ze tří oceněných firem, kterým byla česká ekoznačka letos udělena. Další
dvě firmy ji získaly v kategoriích Ekologicky šetrná služba a EU Květina.
Pro získání certifikátu musely bločky Post-it splnit několik kritérií stanovených směrnicí
Ministerstva životního prostředí pro kategorii „Grafický papír ze sběrového papíru“ . Jejich
dodržení má zajistit, aby produkty s ekoznačkou byly vyráběny v souladu s platnou
legislativou týkající se ovzduší, vody a odpadů. K žádosti o certifikát Ministerstva životního
prostředí byla společnost 3M povinna doložit potvrzení například o tom, že v místě výroby
nedochází k porušování zákonů týkajících se životního prostředí, že Post-it obsahují
požadované procento (minimálně 70 %) recyklovaného papíru, že se během výroby
nepoužívají žádné toxické látky, případně definovat složení lepidel nebo barev pro potisk, že
je výrobek recyklovatelný a upřesnit, jaké se pro bločky používají obaly.
Nová ekologická řada populárních samolepicích poznámkových bločků Post-it je vyráběná ze
100% sběrového papíru především z domácností, nebo ze 100% buničiny z recyklovaného
papíru. Při procesu recyklace nejsou navíc používány žádné chlorové látky, které mají
obvykle za úkol vybělit papírovou drť. Chlór je totiž velmi silný oxidující faktor, který má
negativní účinky na životní prostředí. Ekologické Post-ity jsou baleny v nebělených a
nebarvených kartónech, rovněž ze 100% recyklovaného materiálu. Bločky jsou k dispozici
v několika velikostech a barvách. Recyklované bločky Post-it jsou zatím k dostání
v aktuálních katalozích distributorů kancelářského zboží (např. Activa, Office Depot,
Buroprofi, Papera, Partner for Office, Office systems, Otto Office, Pas a další).
Již od roku 1980, kdy společnost 3M uvedla Post-it na trh, se těší tyto samolepicí snímatelné
bločky velké oblibě. Post-it přinesly revoluci v komunikaci doma, ve škole i v kanceláři.
Jejich velkou předností je to, že si zprávy, která je na nich napsaná, zaručeně všimnete.
V dnešní době se dodávají v celé řadě barev a tvarů. K dnešnímu dni 3M prodává více než
1.000 Post-it produktů ve více než 100 zemích světa. Verze z recyklovaného papíru je jen
důkazem toho, jak společnost 3M dokáže své produkty neustále zdokonalovat a inovovat a
držet krok s potřebami současného světa.
O společnosti 3M a 3M Česko

Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
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